



آکادیم عمران

نوعنام

فلزی/ اسکلت بتنیاسکلت

...عرشه فوالدی و / تیرچه یونولیت/ وافل / دالسقف

نمای اصلی
نما قبل از اجرا باید به )... چوب و / آجر / ترکیبی از سنگ تراورتن و آجر 

(تصویب مالک برسد

نمای دوم
نما قبل از اجرا باید به )... چوب و / آجر/ ترکیبی از سنگ تراورتن و آجر

(تصویب مالک برسد

...چوبی و / فلزی چهارچوب های درب

...بلوک سیمانی و / سفالدیوار چینی

AGT روکش های گلس MDF ساده، درب MDFتمام چوب بدنه کابینت

 اروپاییKONEپکیج آسانسور

گچیابزار

(پروفیل اروپایی)آلومینیوم نرمال بریک اکسترود شده با رنگ کوره ای پنجره

 میلی متر سکوریت رفلکس۶+  میلیمتر فلوت ساده ۴دو جداره شیشه

cement baseعایق های نسل سوم از نوع زرین عایق کاری

کشودار ریلی+ قفسه بندی شده +  روکش های گلس  MDFتمام چوب، کمد

 با شبکه چوب روسی با هانیکوم ترکHDFدرب اتاق ها

تمام فلز طرح دار با شیشهدرب انباری

HDF ضد آب تمام PVCدرب سرویس ها

فلزی گریل داردرب موتور خانه ها

pvcضد سرقت روکش درب واحد

فلزی شرکتیدرب ورودی به ساختمان

فلزی ریموت دار ایتالیاییدرب وروردی به پارکینگ

سکوریتدرب ورودی به راه پله و آسانسور

ضد حریق و دوددرب راه پله های فرار






آکادیم عمران

مالحظاترنگدیواررنگسقفقونیزسقفدیوارکفهانوع

ناهارخوریو

پذیرایی
اندوددوگچهسنگدهبیدصادراتی

کاذبدکوریبا

رابیتسگچ

سنگازجنس

کف
آبپایهآبپایه

سنگدهبیدصادراتینشیمن
اندوددوگچه

پرداختی

کاذبدکوریبا

رابیتسگچ

سنگازجنس

کف
آبپایهآبپایه

حیاطمحوطه

سازیو

پیادهروها

۴۰*۴۰موزائیک

یزد۱درجه

طولی۴۰سنگ

تراورتنتیشهای

فالشینگدیوارهاو

باغچهآرایی

هیتربرقیچوبروسیچوبروسیچوبروسیسونایخشک

درصورتوجودسیمان۱۰*۱۰کاشی۱۰*۱۰کاشیاستخر

درصورتوجودآذرپالستیک۱۰*۱۰کاشی۱۰*۱۰کاشیرختکن

سونایبخارو

جکوزی
درصورتوجودسیمان۱۰*۱۰کاشی۱۰*۱۰کاشی

کاسهاستخرو

جکوزی
۱۰*۱۰کاشی

۲/۵کاشی

سانتیالبرز
درصورتوجود

راهپله
سنگگرانیتسبز

بیرجند

طولی۴۰سنگ

تراورتنچرمیتا

زیرسقف

دستاندازپلههافلزیآبپایهآبپایهاندوددوگچه






آکادیم عمران

مالحظاترنگدیواررنگسقفقرنیزسقفدیوارکفهانوع

سنگمرمریتکرمانزمینها

طولی۴۰سنگ

+مرمریتکرمان

سانتی۲۰نوار

بجستان

آبپایهآبپایهاندوددوگچه

آبپایهاندوددوگچهسیمان۱درجه۳۰*۳۰موزائیک

سنگگرانیتسبزبیرجندراهپله

طولی۴۰سنگ

تراورتنچرمیتا

زیرسقف

آبپایهآبپایهاندوددوگچه

سنگدهبیدصادراتیخواب
اندوددوگچه

پرداختی
آبپایهآبپایهPVCاندوددوگچه

سنگدهبیدصادراتیخواب
اندوددوگچه

پرداختی
ابزارگچیبهتاییدناظرآبپایهآبپایهPVCاندوددوگچه

طولینیریز۴۰سنگسنگچینیتبریزگیرها
کالهکازپروفیلفلزیبا

پوششپلکس

۱ذرجه۳۰*۳۰موزائیکبام
اندودسیمانبا

درپوشازسنگنما

سنگ

تراورتن

تیشهای

سنگدهبیدصادراتیاجتماعات
طولی۴۰سنگ

گرانیت

کاذبدکوری

رابیتسوگچ
نورمخفیآبپایه






آکادیم عمران

مالحظاترنگدیواررنگسقفقرنیزسقفدیوارکفهانوع

پارکینگ

(همکف)

سنگمرمریتکرمان

۴۰*۴۰

طولی۴۰سنگ

+مرمریتکرمان

نواربجستانتازیر

سقف

آبپایهاندوددوگچه

طولی۴۰سنگ۴۰*۴۰سنگگرانیتالبی
کاذبدکوریبا

رابیتسوگچ
آبپایهآبپایه

آبپایهسیمانکاشی۱درجه۳۰*۳۰موزائیکموتورخانه

سنگمرمریتهرسین(ورودی)واحدها
اندوددوگچه

پرداختی
اندوددوگچه

سنگاز

جنسکف
آبپایهآبپایه

آبپایهآذانپالستیکتبریز۱کاشیدرجهدرجه۲۰*۲۰کاشیسرویسها

درجه۴۰*۴۰سرامیکآشپزخانه
بین۱کاشیدرجه

کابینتی

کاذبدکوریبا

رابیتسوگچ

ابزاروآرکبانور

مخفی

آبپایه


